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هراشا

ياعد نیا  هک  هیوباب  نب  دـمحم  زا  دـناهدرک  لقن  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  هک  هدومرف  هیلع  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع  لسوت  ياعد  مود 
اعد تسا  نیا  متفای  يدوزب  ار  تباجا  رثا  هکنآ  رگم  مدناوخن  يرما  چیه  رد  هک  تسا  هتفگ  تسا و  هدرک  تیاور  همئا  زا  ار  لسوت 

نتم

ُهَّجََوتَأ َو  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا   M01.png ^ میِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب   DOA-TAVASOOL- mahdi-mir-damad.mp3~
اَنْعَفْشَتْسا َو  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اَنَالْوَم  َو  اَنَدِّیَـس  اَی  ِۀَمْحَّرلا  َماَمِإ  اَی  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِمِساَْقلا  َابَأ  اَی  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِۀَمْحَّرلا  ِِّیبَن  َکِِّیبَِنب  َْکَیلِإ 

ِیبَأ َْنب  َِّیلَع  اَی  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َدـْنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َدـْنِع  ًاهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَـق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْـنلَّسََوت  َو 
َْدنِع ًاهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْنلَّسََوت  َو  اَنْعَفْـشَتْسا  َو  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اَنَالْوَم  َو  اَنَدِّیَـس  اَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  ٍِبلاَط 
ِهَّللا َیلِإ  ِِکب  اَْنلَّسََوت  َو  اَنْعَفْشَتْسا  َو  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اَنَتَالْوَم  َو  اَنَتَدِّیَس  اَی  ِلوُسَّرلا  ِْنیَع  َةَُّرق  اَی  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ُءاَرْهَّزلا  ُۀَمِطاَف  اَی  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا 
َْنبا اَی  یَبَتْجُْملا  اَـهُّیَأ  ٍِّیلَع   M02.png ^ َْنب َنَسَح  اَی  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  یِعَفْـشا  ِهَّللا  َدـْنِع  ًۀَـهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَـی  َْنَیب  ِكاَْنمَّدَـق  َو 

ًاهیِجَو اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْنلَّسََوت  َو  اَنْعَفْـشَتْسا  َو  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اَنَالْوَم  َو  اَنَدِّیَـس  اَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر 
اَّنِإ اَنَالْوَم  َو  اَنَدِّیَـس  اَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُدـیِهَّشلا  اَهُّیَأ  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُح  اَی  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َدـْنِع  اََـنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َدـْنِع 

ِنَسَْحلا َابَأ  اَی  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَق  َو  ِهَّللا  َیلِإ   M03.png ^ َِکب اَْنلَّسََوت  َو  اَنْعَفْشَتْسا  َو  اَنْهَّجََوت 
َیلِإ َِکب  اَْنلَّسََوت  َو  اَنْعَفْـشَتْسا  َو  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اَنَالْوَم  َو  اَنَدِّیَـس  اَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َنیِِدباَْعلا  َْنیَز  اَی  ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  اَی 
َۀَّجُح اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُِرقاَْبلا  اَهُّیَأ  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  اَی  ٍرَفْعَج  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َدـْنِع  ًاهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَـق  َو  ِهَّللا 

اََنل ْعَفْـشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَـق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْنلَّسََوت  َو  اَنْعَفْـشَتْسا  َو  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اَنَالْوَم  َو  اَنَدِّیَـس  اَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا 
اَنْعَفْـشَتْسا َو  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اَنَالْوَم  َو  اَنَدِّیَـس  اَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُقِداَّصلا  اَهُّیَأ  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  اَی  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َْدنِع 

اَی ُمِظاَْکلا  اَهُّیَأ  ٍرَفْعَج  َْنب  یَـسُوم  اَی  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَـق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْنلَّسََوت  َو 
ْيَدَی َْنَیب  َكاَْنمَّدَق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْنلَّسََوت  َو  اَنْعَفْشَتْسا   M04.png ^َو اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اَنَالْوَم  َو  اَنَدِّیَس  اَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا 

َو اَنَدِّیَس  اَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  اَضِّرلا  اَهُّیَأ  یَسُوم  َْنب  َِّیلَع  اَی  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  ْعَفْشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح 
اَی ٍرَفْعَج  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َدـْنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َدـْنِع  ًاهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَـق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْـنلَّسََوت  َو  اَنْعَفْـشَتْسا  َو  اَـنْهَّجََوت  اَّنِإ  اـَنَالْوَم 
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َو اَنْعَفْـشَتْسا  َو  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اـَنَالْوَم  َو  اَنَدِّیَـس  اَـی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَـی  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  ُداَوَْجلا  ُّیِقَّتلا  اَـهُّیَأ  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم   M05.png^
اَی ُّیِقَّنلا  يِداَْهلا  اَهُّیَأ  ٍدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  اَی  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  ْعَفْشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْنلَّسََوت 
اَی اَِنتاَجاَح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَـق  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َِکب  اَْنلَّسََوت  َو  اَنْعَفْـشَتْسا  َو  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اَنَالْوَم  َو  اَنَدِّیَـس  اَـی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَـی  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا 

َو اَنَدِّیَس  اَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُّيِرَکْسَْعلا  ُّیِکَّزلا  اَهُّیَأ  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَح  اَی  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو 
َو ِنَسَْحلا  َّیِصَو  اَی  ِهَّللا  َْدنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَق  ِهَّللا و  َیلِإ  َِکب  اَْنلَّسََوت  َو  اَنْعَفْـشَتْسا  َو  اَنْهَّجََوت  اَّنِإ  اَنَالْوَم 

َِکب اَْنلَّسََوت  َو  اَنْعَفْشَتْسا  َو  اَنْهَّجََوت  اَّنِإاَنَالْوَم  َو  اَنَدِّیَـس  اَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُّيِدْهَْملا  ُرَظَْتنُْملا  ُِمئاَْقلا  اَهُّیَأ  َۀَّجُْحلا  َفَلَْخلا 
هدروآرب هک  دـبلطب  ار  دوـخ  تاـجاح  سپ   M06.png ^ ِهَّللا َدـْنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ِهَّللا  َدـْنِع  ًاهیِجَو  اَـی  اَِـنتاَجاَح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاَْنمَّدَـق  ِهَّللا و  َیلِإ 

ِمْوَِیل ِیتَّدُع  َو  ِیتَِّمئَأ  ْمُِکب  ُتْهَّجََوت  یِّنِإ  َِّیلاَوَم  َو  ِیتَداَس  اَی  دیوگب  نیا  زا  دـعب  هک  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد  یلاعت و  هللا  ءاش  نإ  دوشیم 
ْمُکَّنِإَف ِهَّللا  َْدنِع  ِیبُونُذ  ْنِم  ِینوُذِْقنَتْسا  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ِیل  اوُعَفْـشاَف  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُِکب  ُْتعَفْـشَتْسا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُِکب  ُْتلَّسََوت  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِیتَجاَح  َو  يِْرقَف 

َنََعل َو  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َءاَِیلْوَأ  اَی  ِیتَداَس  اَی  ِیئاَجَر  ِهَّللا  َدـْنِع  اُونوُکَف  ِهَّللا  َنِم  ًةاََجن  وُجْرَأ  ْمُِکبْرُِقب  َو  ْمُکِّبُِحب  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِیتَلیِـسَو 
نیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ْمِهیِِملاَظ  ِهَّللا  َءاَدْعَأ  ُهَّللا 

همجرت

لوسر يا  مساقلا  وبا  يا  مروآیم  وت  هب  ور  اعد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تتمحر  ربمغیپ  هلیـسوب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ 
هاگرد هب  دوخ  عیفـش  ار  وت  هدـش و  لسوتم  تترـضح  هب  میاهدروآ و  وت  هب  ور  ام  همه  ام  يالوم  دیـس و  يا  قح  تمحر  ياوشیپ  يا  ادـخ 

ابا يا  امرف  تعافش  قح  ترـضح  شیپ  ار  ام  ادخ  دزن  دنموربآ  يا  میاهتـشاد  مدقم  ادخ  دزن  نامتاجاح  ماجنا  يارب  ار  وت  میاهدروآ و  ادخ 
تترـضح هب  میاهدروآ و  وت  هب  ور  اـم  همه  اـم  يـالوم  دیـس و  يا  قلخ  رب  ادـختجح  يا  بلاـط  یبا  نب  یلع  يا  ناـنمؤم  ریما  يا  نسحلا 

ام ادخ  دزن  دنموربآ  يا  میاهتشاد  مدقم  ادخ  دزن  نامتاجاح  ماجنا  يارب  ار  وت  میاهدروآ و  ادخ  هاگرد  هب  دوخ  عیفـش  ار  وت  هدش و  لسوتم 
وت هب  ور  ام  همه  ام  يالوم  هدیـس و  يا  ادـخ  ربمغیپ  هدـید  رون  يا  دـمحم  تخد  يا  ارهز  همطاف  يا  اـمرف  تعافـش  قح  ترـضح  شیپ  ار 
يا میاهتـشاد  مدقم  ادخ  دزن  نامتاجاح  ماجنا  يارب  ار  وت  میاهدروآ و  ادخ  هاگرد  هب  عیفـش  ار  وت  هدش و  لسوتم  تترـضح  هب  میاهدروآ و 

رب ادخ  تجح  يا  ادخ  لوسر  رسپ  يا  یبتجم  يا  یلع  نب  نسح  يا  دمحم  ابا  يا  امرف  تعافش  قح  ترضح  شیپ  ار  ام  ادخ  دزن  دنموربآ 
ار وت  میاهدروآ و  ادـخ  هاگرد  هب  دوخ  عیفـش  ار  وت  هدـش و  لسوتم  تترـضح  هب  میاهدروآ و  وت  هب  ور  ام  همه  اـم  يـالوم  دیـس و  يا  قلخ 

نب نیسح  يا  هللا  دبع  ابا  يا  امرف  تعافـش  قح  ترـضح  شیپ  ار  ام  ادخ  دزن  دنموربآ  يا  میاهتـشاد  مدقم  ادخ  دزن  نامتاجاح  ماجنا  يارب 
هدش و لسوتم  تترضح  هب  میاهدروآ و  وت  هب  ور  ام  همه  ام  يالوم  دیس و  يا  قلخ  رب  ادخ  تجح  يا  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  دیهـش  يا  یلع 

شیپ ار  ام  ادـخ  دزن  دـنموربآ  يا  میاهتـشاد  مدـقم  ادـخ  دزن  ناـمتاجاح  ماـجنا  يارب  ار  وت  میاهدروآ و  ادـخ  هاـگرد  هب  دوخ  عیفـش  ار  وت 
دیس و يا  قلخ  رب  ادخ  تجح  يا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  نیدباعلا  نیز  يا  نیسحلا  نب  یلع  يا  نسحلا  ابا  يا  امرف  تعافـش  قح  ترـضح 

يارب ار  وـت  مـیاهدروآ و  ادـخ  هاـگرد  هـب  دوـخ  عیفــش  ار  وـت  هدـش و  لـسوتم  تترــضح  هـب  مـیاهدروآ و  وـت  هـب  ور  اـم  هـمه  اـم  يـالوم 
يا یلع  نب  دمحم  يا  رفعج  ابا  يا  امرف  تعافش  قح  ترـضح  شیپ  ار  ام  ادخ  دزن  دنموربآ  يا  میاهتـشاد  مدقم  ادخ  دزن  نامتاجاحماجنا 

وت هدش و  لسوتم  تترضح  هب  میاهدروآ و  وت  هب  ور  ام  همه  ام  يالوم  دیس و  يا  قلخ  رب  ادخ  تجح  يا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  مولعلا  رقاب 
ترضح شیپ  ار  ام  ادخ  دزن  دنموربآ  يا  میاهتـشاد  مدقم  ادخ  دزن  نامتاجاح  ماجنا  يارب  ار  وت  میاهدروآ و  ادخ  هاگرد  هب  دوخ  عیفـش  ار 

ام همه  ام  يالوم  دیس و  يا  قلخ  رب  ادخ  تجح  يا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  قداص  يا  دمحم  نب  رفعج  يا  هللا  دبع  ابا  يا  امرف  تعافش  قح 
مدقم ادخ  دزن  نامتاجاح  ماجنا  يارب  ار  وت  میاهدروآ و  ادخ  هاگرد  هب  دوخ  عیفش  ار  وت  هدش و  لسوتم  تترـضح  هب  میاهدروآ و  وت  هب  ور 

ادخ لوسر  دنزرف  يا  مظاک  يا  رفعج  نب  یسوم  يا  نسحلا  ابا  يا  امرف  تعافش  قح  ترـضح  شیپ  ار  ام  ادخ  دزن  دنموربآ  يا  میاهتـشاد 
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ادـخ هاگرد  هب  دوخ  عیفـش  ار  وت  هدـش و  لسوتم  تترـضح  هب  میاهدروآ و  وت  هب  ور  ام  همه  ام  يالوم  دیـس و  يا  قلخ  رب  ادـخ  تجح  يا 
ابا يا  امرف  تعافـش  قح  ترـضح  شیپ  ار  ام  ادـخ  دزن  دـنموربآ  يا  میاهتـشاد  مدـقم  ادـخ  دزن  نامتاجاح  ماـجنا  يارب  ار  وت  میاهدروآ و 
هب میاهدروآ و  وت  هب  ور  ام  همه  اـم  يـالوم  دیـس و  يا  قلخ  رب  ادـخ  تجح  يا  ادـخ  ربمغیپ  دـنزرف  يا  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  يا  نسحلا 

دنموربآ يا  میاهتـشاد  مدقم  ادخ  دزن  نامتاجاح  ماجنا  يارب  ار  وت  میاهدروآ و  ادخ  هاگرد  هب  دوخ  عیفـش  ار  وت  هدـش و  لسوتم  تترـضح 
رب ادخ  تجح  يا  ادـخ  لوسردـنزرف  يا  داوج  یقت  يا  یلع  نب  دـمحم  يا  رفعج  ابا  يا  امرف  تعافـش  قح  ترـضح  شیپ  ار  ام  ادـخ  دزن 

ار وت  میاهدروآ و  ادـخ  هاگرد  هب  دوخ  عیفـش  ار  وت  هدـش و  لسوتم  تترـضح  هب  میاهدروآ و  وت  هب  ور  ام  همه  اـم  يـالوم  دیـس و  يا  قلخ 
نب یلع  يا  نسحلا  ابا  يا  امرف  تعافـش  قح  ترـضح  شیپ  ار  ام  ادخ  دزن  دـنموربآ  يا  میاهتـشاد  مدـقم  ادـخ  دزن  نامتاجاح  ماجنا  يارب 

لسوتم تترضح  هب  میاهدروآ و  وت  هب  ور  ام  همه  ام  يالوم  دیس و  يا  قلخ  رب  ادخ  تجح  يا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  یقن  يداه  يا  دمحم 
شیپ ار  ام  ادخ  دزن  دنموربآ  يا  میاهتشاد  مدقم  ادخ  دزن  نامتاجاح  ماجنا  يارب  ار  وت  میاهدروآ و  ادخ  هاگرد  هب  دوخ  عیفـش  ار  وت  هدش و 

دیـس و يا  قلخ  رب  ادخ  تجح  يا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  يرکـسع  یکز  يا  یلع  نب  نسح  يا  دمحم  ابا  يا  امرف  تعافـش  قح  ترـضح 
ماـجنا يارب  ار  وت  میاهدروآ و  ادـخ  هاـگرد  هب  دوخ  عیفـش  ار  وـت  هدـش و  لـسوتم  تترـضح  هب  میاهدروآ و  وـت  هب  ور  اـم  همه  اـم  يـالوم 

يا يرکسع  نسح  ترـضح  یـصو  يا  امرف  تعافـش  قح  ترـضح  شیپ  ار  ام  ادخ  دزن  دنموربآ  يا  میاهتـشاد  مدقم  ادخ  دزن  نامتاجاح 
میاهدروآ وت  هب  ور  ام  همه  ام  يالوم  دیس و  يا  قلخ  رب  ادخ  تجح  يا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  يدهم  رظتنم  مئاق  يا  یهلا  تجح  نیـشناج 

يا میاهتـشاد  مدـقم  ادـخ  دزن  نامتاجاح  ماجنا  يارب  ار  وت  میاهدروآ و  ادـخ  هاـگرد  هب  دوخ  عیفـش  ار  وت  هدـش و  لـسوتم  تترـضح  هب  و 
هک ماهدروآ  امـش  هب  ور  صولخ  يور  زا  نم  نم  ناماما  یلاوم و  دیـس و  يا  امرف -  تعافـش  قح  ترـضح  شیپ  ار  ام  ادـخ  دزن  دـنموربآ 

يارب ار  امش  ادخ و  هاگرد  هب  ماهدش  لسوتم  امـش  هب  دوب و  دیهاوخ  ادخ  يوسب  متجاح  رقف و  زور  يارب  نم  هریخذ  دیتسه و  نم  نایاوشیپ 
هلیسو ناراوگرزب  امش  هک  مناهانگ  رفیک  باقع و  زا  دیهد  متاجن  دینک و  تعافش  قح  ترضح  دزن  ارم  سپ  ماهدروآ  عیفش  ادخ  دزن  دوخ 

يا دـیوش  ادـخ  دزن  نم  يراودـیما  هیاـم  سپ  ادـخ  زا  مراد  تاـجن  دـیما  امـش  هب  برقت  امـش و  یتسود  هب  دـیتسه و  ادـخ  دزن  نم  تاـجن 
نیلوا و زا  دنتـسه  ادـخ  نانمـشد  هک  امـش  قح  رد  ناراکمتـس  رب  ادـخ  تنعل  داب و  امـش  همه  رب  ادـخ  دورد  ادـخ  ءایلوا  يا  نم  ناـیاوشیپ 

. امرف تباجا  نایملاع  راگدرورپ  يا  ار  اعد  نیا  قلخ  نیرخآ 

 ( ص دمحم (  لآ  دمحم و  هضور  لسوت و  ياعد 

باتک تاصخشم 

هـضور لسوت و  ياعد  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  یبرع  یـسراف -  لـسوت  ياـعد  يدادرارق :  ناونع  یلع 1343 - هدازفلخریم  هسانـشرس : 
 : يرهاظ تاصخشم  ص 1382 .  ) دمحم لآ  دمحم و  مق  رـشن :  تاصخـشم  هدازفلخریم  یلع  هلآ  هیلع و  هللایلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و 

تروصهب همانباتک  تشاددای :  . 1385 مود : پاچ  تشاددای :  یبرع  یـسراف -  تشاددای :  مود )  پاـچ  لاـیر (  1000 کـباش :  ص  [ 72]
هدر نرق 14 . یبهذم --  رعـش  عوضوم :  نرق 14 . یـسراف --  رعـش  عوضوم :  یناوخهضور  عوضوم :  لسوت  ياـعد  عوضوم :  سیونریز 

م13062-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/774 ییوید :  يدنب  هدر  BP260/4/م9د7  هرگنک :  يدنب 

همدقم

یبا نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  فرـشا  یلع  مالـسلاو  ةولـصلا  نیقیلاو  يوقتلا  لهال  ۀـبقاعلاو  نیملاعل  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یلوو رهّدلا  سومان  امیـس  اریهطت  مهرهطو  تیبلا )  لهءا  سجرلا (  مهنع  هللا  بهذا  نیذلا  نیموصعملا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  مساقلا 
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هیلع هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  تبحم  هک  تسیراگدورپ  صوصخم  اهتنا  یب  ساپـس  دمح و  ءادفلا .  هل  نیملاعلا  حاوراو  یحور  رمالا 
نیجع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  تیالو  اب  ارام  نیط  تشاذگ و  تنم  کچوک  هدنب  نیا  رب  داهن و  مبلق  رد  ار  ملـس  هلآ و  و 
میناوتب هک  دنداد  رارق  ناشدوخ  تایانع  فطل و  دروم  ار  ام  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  یلـص  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  دـح ،  یب  دورد  دومرف و 

 ، تسا يونعم  دشر  يوقت و  ياه  هناشن  رئاعـش و  زا  هک  یمئالع  زا  یکی  میناسرب .  ناگدـنناوخ  عمـس  دـیدبار و  اهنآ  بئاصم  زا  يا  هرطق 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  اقآ  لوق  هب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  يارب  هیرگ  ییارـس و  هحون  يراوگوس و  يرادازع و 
ناهانگ مامت  ادخ  دزیرب ،  کشا  ام  يارب  یـسگم  لاب  هزادنا  هب  میوش و  روآ  دای  وا  دزنام  ای  دنک  دای  ار  ام  ياهتبیـصم  سکره  دومرف :  هک 

دوش و نایرگ  مومغم و  مومهم و  هدـش  ام  هب  هک  یملظ  ام و  یمولظم  يارب  سک  ره  دـشخب .  یم  دـشاب  ایرد  فک  هزادـنا  هب  هچ  رگ  ار  وا 
يارب دوش  نایرگ  شمـشچ  سکره  تسا ،  تدابع  ام  يارب  شنزح  و  دـهد ،  یم  وا  هب  حـیبست  باوث  ناحبـس  يادـخ  دـشکب  هآ  اـم  يارب 

رد ار  وا  ياج  هشیمه  دنوادخ  هدـش ،  هدرک  کته  ار  ام  تیـصخش  تمرحای و  هدـش  هتفرگ  ام  زا  هک  یقح  ای  هدـش  هتخیر  ام  زا  هک  ینوخ 
هعومجم نیا  هتبلا  دزادنا  باوث  رد  ار  ام  دنک و  هیرگ  يا  هعیـش  دوش و  هدناوخ  نآ  يور  زا  هک  مسیونب  يا  هوزج  متف  دهدیم .  رارق  تشهب 

هنیمز نیارد  لماک  باتک  کی  داد  قیفوت  ادـخ  رگا  هللا  ءاـشنا  هک  تسا  ملـس  هلآ  هیلع و  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  هضور  ماـنب  رـصتخم 
لوبق دروم  هللا  ءاشنا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  همان  تبیـصم  هضور و  اـی  ءادهـشلا  ۀـضور  ماـنب  دـش ( ،  دـهاوخ  هتـشون 
ادهـش مامت  حور  هب  رـصتخم  نیا  باوث  رارق و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  اقآ  هللا  ۀـیقب  ترـضح  تیانع  لاعتم و  راـگدرورپ 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  ناوخ  هضور  ددرگ .  لصاو  هداز  فلخریم  دمحا  خیش  مدیهش  ردارب  لحار و  ماما  الـضف و  ءاملعو و 
هداز 6/6/81 فلخریم  یلع  هلآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  تیبصم  هضور و 

ْيَدَـی َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِۀَـمْحَّرلا  َماِما  ای  ِهللا  َلوُسَر  ای  ِمِساْقلا  اـَبَا  اـی  ِِهلآَو ،  ِْهیَلَع 
تّزع راوخ و  مالسا  دیـسر  ناربمغیپ  متاخ  يازع  ینعی  دیـسر  ناغفو  هآ  مسوم  هک  ایب  لد  يا  ِهللا .  َْدنِع  اَنل  ْعَفِْـشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح 

 ، هخآ تخیر ،  رهز  ربمغیپ  ياذغ  يوت  هک  ار  يا  هیدوهی  نز  نآ  دنک  تنعل  ادخ  دیسر  نایمالسا  هب  هک  یتبـصم  نیا  زا  تفر  داب  هب  نامیا 
هیلع و هللا  یلـص  هّللا  لوسر  اقآ  هریم .  شوه  زا  یه  دیایم و  شوهب  یه  تخادنا و  رتسب  يوت  درک و  بآ  ار  ربمغیپ  هک  دوب  يرهز  هچ  نیا 
 : دز ادـص  هشب .  قاطا  دراو  یـسک  راذـگن  تسیاب ،  قاـطارد  مد  دومرف :  هملـس  ما  هب  دـنرب ،  نوریب  هرجح  قاـطا و  زا  همه  دز :  ادـص  هلآ 
ار مالـسلا  اهیلع  ارهز  شا  هدید  رون  شلد ،  هویم  تسد  دعب  ِعادو .  تقو  هخآ  منک ،  یظفاح  ادـخ  وت  اب  ماوخ  یم  ایب ،  نم  کیدزن  یلعای 

یم هاگن  مالـسلا  اـمهیلع  ارهز  یلع و  تروص  يوت  روطنیمه  تفرگ ،  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شردارب  تسد  دنابـسچ ،  شا  هنیـس  هب  تفرگ 
تـسناوت یمن  تـفرگیم و  ار  شیوـلگ  هار  ضعب  هـنزب ،  فرح  تساوـخ  یم  تـخیر ،  یم  شکراـبم  ياهمـشچ  زا  کـشا  تارطق  درک و 

یب ِربمغیپ .  رمع  رخآ  ياه  هظحل  هخآ  تشاذگ ،  شنماد  وت  ُربمغیپ  رـس  مالـسلا  هیلع  یلع  دش .  دنلب  تیبلها  هیرگ  يادص  دـنک .  تبحص 
يدز شیتآ  ار  مترسحرپ  هنیس  يدنازوس ،  ار  مرگج  يدرک ،  هراپ  هراپ  ار  ملد  تا  هیرگ  اب  هّللا  لوسر  ای  دز ؛ ادص  مالسلا  اهیلع  همطاف  یب 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  درک .  یم  هیرگ  یه  دیـسوب و  یم  یه  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  يور  دنابـسچ و  شا  هنیـس  هب  ار  یب  یب  ربمغیپ  ، 
 ( 1 دوب ( . . .  دـنلب  نامـسآ  نیمز و  زا  عادولا  نویـش  شورخ و  هیرگ و  و  عادولا ،  عادولا  يادـص  تفرگ و  شلغب  يوت  ار  مالـسلا  امهیلع 
ار شدوخ  هنک ،  یظفاح  ادخ  نیـسح  شاباب  ندـب  زا  تساوخ  هک  يرتخد  نآ  يارب  مریمب  نم  خآ  اهراتفرگ ،  يآ  البرک ،  میرب  مدـق  کی 

 ( 2 درادن ( . . .  ندب  رد  رس  شاباب  دید  هسوببار  شردپ  تروص  دمآ  مالسلا . . .  هیلع  نیسح  شاباب  هراپ  هراپ  ندب  يور  تخادنا 

ینز هنیس  هحون و 

دامادریم يدهم  دیس  حاح  يادص  اب  لسوت  ياعد  www.Ghaemiyeh.comنتم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


رب یلع  الوم  هنیدم  رهش  مغ  رابغ  رد  هتشگ  مگ  هّللا  لوسرای  اتلیواو  اتلیواو  هتفرگ  متام  نینم  ؤملاریما  الوم  هتفرگ  ملاع  لسُر  متخ  متام  رد 
اتلیواو اتلیواو  هّللا  لوسرای  نز  هسوب  ار  وا  ياهبل  هّللا  لوسرای  نسح  رب  نک  رظن  زیخ و  هّللا  لوسرای  اتلیواو  اتلیواو  هنیـس  هب  ارهز  دـنز ،  رس 

هداد هنوگچ  يدـید  هّللا  لوسرای  اتلیواو  اتلیواو  رگید  رابکی  سوبب  ار  شیولگریز  رب  رد  ناج  وچمه  ریگبار  تنینـسح  زیخ و  هّللا  لوسراـی 
اب دـننز  یم  ار  ازع  بحاص  هنابز  الوم  هناخ  زا  دـشک  شتآ  هّللا  لوسراـی  اـتلیواو  اـتلیواو  ربکا  هّللا  تفرگ  شتآ  ـالولا  تیب  ربمغیپرجا  دـش 

اْنلَّسََوتَو انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِبلاط ،  یبَا  َْنب  َِّیلَع  ای  َنینِمْؤُْملا  َریمَا  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  اـی   ( 3 هنایزات ( 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

نم خآ  دـش  ادـخ  ریـش  یمولظم  دـهاش  دـش  اعد  بارحم  ناماد  نوگ  هلال  ملاع  مولظم  نیلوا  يازع  رد  متام  کشا و  جوم  هتفرگبار  هفوک 
ار شدولآرهز  ریـشمش  نیعل  ملجم  نبا  تقو  کی  هرادرب .  حبـص  هلفان  زامن  هدجـس  زارـس  تساوخ  اـت  هک  یمولظم  ياـقآ  نآ  يارب  مریمب 
شورخ و يادص  دـمآرد و  هزرل  هب  نامـسآ  نیمز و  دـش .  هتفاکـش  قرف  یناشیپات  هک  دروآ  دورف  مالـسلا  هیلع  یلع  اقآ  رـس  قرف  رب  نانچ 

دش هتشک  مولظم  یلع  دش . . .  هتسکش  مه  رد  تیاده  ناکرا  ادخب  ياو  يا  دنز :  یم  ادص  لیئربج  دش و  دنلب  نامسآ  ياه  هکئالم  نویش 
ات مدش .  راگتـسر  هبعک  يادـخب  دـش ،  دـنلب  مالـسلا  هیلع  یلع  هلان  يادـص  الیواو  هآ  الیواو  هآ  الوم . . .  دـش  هتـشک  دـیوگ  لیئربج  . . . 

هراد یم  رباراهکاخ  یه  هداتفا و  بارحم  نایم  ترضح  نآدندید  دندیود ،  بارحم  فرطب  همه  دندینش  مدرم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  يادص 
نابیرگ هنز و  یم  شتروص  يوت  دـندید  یه  دینـش ،  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  موثلک  ما  ار  ادـص  نیا  اـت  هراذـگ .  یمرـس  فاکـش  يور  و 

 ، دندمآ نوریب  هناخ  زا  دندینش  ات  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ادیس ،  او  ادمحم  او  ایلع  او  اتبا  او  هنزیم :  دایرف  هنک ،  یم  كاچ 
نراد ار  ناشدوخ  دننک ،  یم  ییارـس  هحونو  يراز  هیرگدنراد و  دنتفرگ ،  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رود  مدرم  دندید  دجـسم ،  فرط  دندیود 

اج کی  رادازع ،  نارهاوخ  زیزع  نایاقآ  اه ،  ینیـسح  يآ  میورب ،  البرک  اپ  ُِکت  کـی   ( 4 ِدنلب ( .  نوش  ایلعا  هاماما و  او  يادص  دـننزیم ، 
یم ریشمش  یکی  دنز ،  یم  گنس  یکی  دنتفرگ ،  مالسلا  هیلع  ُنیسح  رود  دید  مه  زور  کی  دز ،  یم  شتروص  وت  موثلک  ما  هک  دوب  اجنیا 

 ( 5 نیسح ( .  يآ  دنز . . . .  یم  شتروص  يوت  دود و  یم  هراد  موثلک  ما  دندید  دنز ،  یم  هزین  یکی  دنز ، 

ینز هنیس  هحون و 

هدید زا  نوگلگ  کشا  الیواو  هآ  الیواو  هآ  الوم  دش  هتشک  دیوگ :  لیئربج  هتـشگ  نوخ  قرغ  الوم  كرات  هتـشگ  نوگ  هلال  هفوک  دجـسم 
نوچ بشما  سناو  نج  درزل  افج  نیز  ملاع  هنهپ  الیواو  هآ  الیواو  هآ  ایند  نیا  زا  تفر  مولظم  نیلوا  دزیخاه  هنیـس  زا  زوسناج  هآ  دزیر  اـه 

دش ناشیرپوم  هناخ  مغ  هتـشگ  الوم  هناخ  هناشاک  عمـش  بشما  شومخ  دش  الیواو  هآ  الیواو  هآ  اپرب  مغ  مزب  دش  تبیـصم  نیز  دیرگ  امس 
هآ اـباب  ترجه  زا  موثلک  وچمه  دـیرگ  نز  درم و  بشما  ار  هعیـش  دـیرگ  نسح  مه  دـیرگ  نیـسح  مه  ـالیواو  هآ  ـالیواو  هآ  يربک  بنیز 
ِهللا َیِلا  ِِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انَتالوَمَو  انَتَدِّیَـس  ای  ِلوُسَّرلا ،  ِْنیَع  َةَُّرق  ای  دَّمَُحم  َْتِنب  ای  ُءارْهَّزلا  َۀَمِطاف  ای   ( 6 الیواو (  هآ  الیواو 

 ، ِهللا َْدنِع  اَنل  یعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًۀَهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  ِكاْنمَّدَقَو 

مالسلا اهیلع  همئالا  ما  ارهز  ترضح  تبیصم  هضور و 

ارهز مرورپ  مغ  ردام  وک  ارهزای  ارهز ،  مردام  وک  نیـسح  دیوگ  ارهزای  ارهز ،  ما  هناشاک  هدـش  کیرات  ارهزای  ارهز ،  ما  هناخ  غارچ  يدوب 
 ، هشب کشخ  ربمغیپ  لسغ  بآ  دنتـشاذگن ،  مریمب :  ارهزای  ارهز ،  ما  هدروخ  نمـشد  یلیـس ز  ارهزای  ارهز ،  ما  هدرمژپ  لگون  يا  ارهزای  ، 

بآ دنتـشاذگن  دننزب .  شیتآ  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  هناخرد  دنزیرب و  ارهز  هناخ  رد  دنرایب و  مزیه  تشم  کی  داد  روتـسد  رمع  تقو  کی 
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ار رد  ردـقنآ  داد و  رارق  راوید  رد و  نیب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یب  یب  داد و  لُه  رمع  ار  هتخوس  مینرد  مریمب  هشب ،  کشخ  ربمغیپ  لـسغ 
هبیبحاب و نیبب  هّللا  لوسرای  اباب  َِکتَْنباَو )  َِکتَبیبَِحب  ُلَعْفَی  َناک  اذَـکهَا  هّللا ،  َلُوسَرای  اَتبَاای  دـش ( :  دـنلب  یب  یب  هلاـن  يادـص  هک  داد  راـشف 
ار شیوزاب  دندز و  کتک  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  یلع ،  يولج  هشب ،  کشخ  ربمغیپ  لسغ  بآ  دنتـشاذگن  دندرک .  هچ  تلد  هویم  رتخد و 

یلع ندرگ  بانط  ارهز  يولج  هدـب ،  ماجنا  يراک  هنوتن  درم  نآ  دـننزب و  کـتک  شولج  ار  شنز  هک  درم  يارب  ِنیگنـس  یلیخ  دنتـسکش ، 
 ( . 7 ارهزای (  ارهزای . . .  دنزادنیب . . .  مالسلا  هیلع 

ینز هنیس  هحون و 

ربمغیپ ار  وک  يا  هنیس  همطافای  همطاف  ادج  لگ  زا  دش  هچنغ  اون  زا  داتفا  رد  ام  رسپ  هارمه  هب  رد  ام  ادف  دش  رد  تشپ  رد  همطاف  دز  رپ  لاب و 
تفگ سفن  زا  داتفا  هناخ  برد  تشپ  همطافای  همطاف  ادخ  يا  خـیم  دز  هسوب  یفطـصم  تشهب  رب  دز  هسوب  رخآ  مه  رد  غاد  خـیم  دز  هسوب 

رد خیم  زا  تا  هنیـس  هدـش  هدرمژپ  تا  هلال  دـمحمای  همطافای  همطاف  تسـشن  نوخ  رد  منـسحم  تسکـش  میولهپ  هّضف  سرب  مدایرفب  هّضفای 
ِهللا َۀَّجُح  ای  ِهللا ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  یبَتْجُمْلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَح  ای  دَّمَُحم  ابَا  ای  همطافای  همطاـف  وت  ياـهیبا  ما  وت  يارهز  دـش  هتـشک  هدـش  هدرزآ 

 ، ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشِاِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

راز هدش  متام  نیا  زا  بنیز  نایرگ  مشچ  اب  نیسح  شنیلابب  دمآ  دش  نید  هار  ردنا  هراپ  شفیرش  بلق  دش  نیک  مومـسم  یبتجم  ماما  برای 
 ، هشاب هتشاد  يدرد  ره  شیگدنز  وت  يدرمره  تسا  نیزح  راز و  هدرسفا و  نسح  رهب  تسا  نیمغ  شوپ و  هیـس  ارهز  نانج  ردنا  ناشیرپ  و 

اهزینک دز ،  ادـص  تقو  کـی  هدوب ،  بیرغ  مه  شا  هناـخ  يوـت  هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يارب  مریمب  نم  هش ،  یم  رادربـخ  شنز  لوا 
یب نک .  ربخ  ار  منیـسح  دوز  ورب  تسا ،  بلقنم  ملاح  مرهاوخ ،  دومرف :  هدش ؟  هچ  منـسح  دز :  ادص  دمآ ،  یب  یب  دیایب ،  مبنیز  دیئوگب 

منـسح دینیبب  دـیایب ،  همه  ایب ،  رفعج  ایب ،  نوع  ایب ،  سابع  ایب ،  شاداد  منیـسح  دـنز ،  یمار  هناخ  نیارد  مشاه ،  ینب  هلحم  يوت  دـمآ  یب 
تـشط کی  تفر  رایب ،  تشط  کی  مارب  ورب  مبنیز  مرهاوخ ،  دز :  ادص  اقآ  هعفد  کی  مالـسلا ،  هیلع  نسح  مامارتسب  رود  دـنتخیر  هشچ ؟ 

تشط ود  راگزور  ياوترب  فُا  يا  تسا .  تشط  لخاد  شرگج  ياه  هراپ  دندید  درک  دنلب  رس  ات  درک ،  تشط  يوت  ار  شرـس  اقآ  دروآ ، 
مه تشط  کی  نایم  يریگب ،  شیتآ  مگب  اه  ینیـسح  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما  رگج  ياه  هراپ  تشط  کی  ناـیم  يداد ،  ناـشن  بنیز  هب 

 ( 8 نیسح ( . . .  هدیربرس 

ینز هنیس  هحون و 

هیلع یبتجم  ناج  مسج و  رب  ررش  دز  افج  رهز  زا  نوعلم  هدعج  مالـسلا  هیلع  نسح  نازوس  بلق  يارب  زا  نَزَح  توصاب  هعیـش  يا  نک  هیرگ 
زا دومنب  هلان  رت  مشچ  اب  شرهاوخ  يور  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  زیزع  ماک  رد  تخیر و  ایح  یب  نآ  ار  ساـملا  هدوس  مالـسلا 
دنک یم  هراظن  شنامشچ  ود  اب  دنک  یم  هراشا  ار  بنیز  دید  نَحتمُم  هاش  تخیر  یم  ناهد  زا  نَحَم  دص  اب  دوخ  بلق  ياه  هراپ  رگج  زوس 

ابَا ای   ( 9 نیـسح (  نامولظم  هاش  ردارب  یب  نیـش  روش و  اب  دش  هک  الیاو  هآ و  نزحلا  تیب  نامـسآ  نیمز و  دش  نسح  انالوم  زوسناج  مغ  زا 
ِهللا َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُدیهَّشلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع ،  َْنب  َْنیَـسُح  ای  ِهللاِْدبَع 

تیوکب دراو  البرک  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  تبیصم  هضور و  ِهللا ،  َْدنِع  اَنل  ْعَفْـشِاِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو 
مزاع مرح  ياهنز  موثلک و  بنیز و  نیسح  دش  تیارـسنامهم  دراو  شربکاّیلع  لضفلاوبااب و  نیـسح  دش  تیارـس  ردنا  نامهیم  نیـسح  دش 

هب دندیسر  تقو  کی  البرک ،  دیآ  یم  دراد  هلفاق  ادخ  نیسح  دش  تیاونین  میقم  نوچ  امن  یئاریذپ  اهنآز  نیمز  يا  نیـسح  دش  تیالب  مزب 
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يرگید بسا  دور .  یمن  هار  دـندید  دـندرک ،  ضوع  ار  شبـسا  هراد .  یمنرب  مدـق  زا  مدـق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بسا  دـندید  یئاـج 
نیا زا  دینیبب  دومرف :  دـنور .  یمن  هار  اهبـسا  نیا  ارچ  اقآ  دـنتفگ :  اهناوج  تقو  کی  دـنز .  یمن  مدـق  دـندید ،  دـش ،  راوساقآ  دـندروآ ، 

ار نیمز  نیا  مسا  اباب  دندومرف :  دندروآ ،  ار  يدرمریپ  دشاب .  دـلب  ار  نیمز  نیا  مسا  نیمزرـس ،  نیا  رد  تسه  یـسک  نیـشن  هیداب  ياهبرع 
ارچ درادن ؟  يرگید  مسا  دومرف :  اقآ  تارف . . . . ،  یطاش ء  هیرضاغ ،  هیسداق ،  هراد ،  مسا  ات  دنچ  نیمز  نیا  اقآ ،  هلب  تفگ :  یناد ؟  یم 

نییاپار اهراب  اهناوج ،  يآ  دومرف :  دـنیوگ .  یم  مه  البرک  ار  اجنیا  اقآ  ارچ  درادـن ؟  يرگید  مسا  دومرف :  اـقآ  دـنیوگ .  یم  مه  اونیناـقآ 
يا مالسلا  البرک  نیمزرس  يا  مالسلا  تسانشآ  ناج  لد و  اب  شکاخ  بآ و  تسالبرک  اجنیا  دیئاشگب  راب  هدیسر . . .  لزنم  هب  راب  دیرایب ، 

اهردارب رسپ  يا  اهردارب ،  يا  دز :  ادص  تقو  کی  قشع  يوب  اجنیا  دیآ  یم  شوخ  هچ  هو  قشع  يوجلد  يداو  يا  مالـسلا  ادخ  رون  لزنم 
يا وترب  فا  دـندرک .  هدایپ  ار  بنیز  هنامرتحم  دـنتفرگ ،  ار  مناخ  لمحم  رود  دـندمآ ،  دـینک .  هدایپ  ار  بنیز  دـیورب  لوا  اـهمرحم ،  يا  ، 
ادخ دنک .  شکمک  تسین  رفنکی  دید  درک ،  هاگن  هچ  ره  دوش ،  راوس  تساوخ  بنیز  نیمه  زاب  تشذـگن ،  رتشیب  يزور  دـنچ  راگزور ، 

 ( 10 نک ( .  راوس  ار  بنیز  وش  دنلب  ناج  نیسح  دز :  ادص  هاگلتق ،  لادوگ  فرط  دنادرگرب  ار  شیور  تقو  کی 

ینز هنیس  هحون و 

زا نیمز  يا  تشهب  كاخ  زا  رترب  تبرتب  يا  تشرـس  ربنع  تبرت  يا  نیمز  يا  الب  ُرپ  نیمز  نآ  اب  سپ  تفگ  ـالبرک  تشدـب  دـمآدورف  هش 
مدمآ نازان  هکم  زا  وت  يوس  منکـسم  دشاب  وت  رد  تمایق  ات  منفدم  دشاب  وت  كاخ  نیا  زا  دـعب  يربمغیپ  هداز  ماقم  نوچ  يرترب  العا  شرع 
سابع مساق و  مرغـصا  نیا  ربکا و  نیا  نم و  نیا  منک  ینابرق  ود  داتفه و  وت  رد  منک  یناف  ناج  وت  رد  ات  مدمآ  مدمآ  ناناوج  اباهنت  هن  دوخ 

نت زا  دوش  مسابع  تسد  اجک  ردنا  نیمز  يا  وگ  رب  تسار  تساجک  نم  ناینابرق  نفدم  تساجک  نفدـم  ارم  وگ  رب  ایلاح  مرفعج  نوع و  و 
رب تساجک  رطـضم  مساق  هاگ  هلجح  تساجک  ربکا  یلع  ربق  نمب  وگ  دـننز  رغـصا  یلع  قلح  رب  ریت  دـننز  رذآ  نم  ناـج  رب  اـجک  رد  ادـج 
َابَا اـی   ( 11 دـننک (  نابـسا  مس  زا  ملامیاپ  دـننک  نایرع  ارم  مسج  اـجک  رد  دنـشکرجعم  اـجک  بنیز  رـس  زا  دنـشک  رجنخ  اـجک  نم  يولگ 

َِکب اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  َنیِدباْعلا  َْنیَز  ای  ِْنیَـسُْحلا ،  َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلا 
 ، ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا ،  َیِلا 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

امنهر ملاع  ود  رد  نیـسح  قح  دیهـش  شباب  یلع  دشاب  وا  مان  نیدباعلا  نیز  داجـس  افـص  رحب  رهوگ  نیدـباعلا  نیز  داجـس  ادـخ  هار  ربهر 
يدایز ياهتیذا  اهیتخـس و  اهجنر و  اهرجز و  دنتـشاد  هک  يرمع  لاس  دـنچ  نیا  يوت  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  اـقآ  نیدـباعلا  نیز  داـجس 
تفرگ میمصت  دش و  همیخ  دراو  رمش  هک  دوب  هداتفا  نیمز  يور  يرامیب  یضیرم و  تدش  زا  ترـضح  مگب :  البرک  زا  هلمجنم  دندیـشک ، 

زا یکی ،  ار . . . .  اقآ  دعب  یـشکب  دیاب  ارم  لوا  دومرف :  تخادـنا و  ترـضح  يور  ار  شدوخ  بنیز  یب  یب  هک  دـشکب  ار  داجـس  ماما  اقآ 
نبا سلجم  هفوک  يوت  یکی ،  ریجنز . . . .  لغ و  هبار  ندرگ  تسد و  اپ و  ضیرم و  راد و  بت  نت  اب  نایرع  ياه  هقان  يور  ماش  اـت  ـالبرک 

اب دـیلپ  دـیزی  نیعل ،  دـیزی  سلجم  مه  یکی  دـمآ . . .  ولج  بنیز  یب  یب  زاـب  هک  دیـشکب  ار  وا  تسیک ،  درم  نیا  تفگ :  نوعلمنآ  داـیز ، 
هب کشا  نامگ  یب  دنک  داجس  دّیس  مغ  دای  نامز  ره  دنک  دایرف  هلان و  ما  هدز  ادوس  لد  مالسلا  هیلع  نیسح  نادند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ 
یم شوـلج  اذـغ  تقو  ره  درک ،  یم  هیرگ  شا  همه  لاـس  لـهچ  اـت  اـقآ  دـنک  داجـس  يراـتفرگ  يداـی ز  هکره  مـشچ  زا  دزیرب  هراـسخر 

نامالغزا یکی  درک .  یم  هیرگ  تدش  اب  اقآ  دندرک  یم  حبز  يدنفـسوگ  دش ،  یم  رتشیب  هیرگ  دـید  یم  بآ  درک ،  یم  هیرگ  دنتـشاذگ 
ار مردـپ  مدوخ  لباقم  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ  روطچ  دومرف :  یم  اقآ  يورب . . .  نیب  زا  هیرگ  يدایز  زا  مسرتیم  اـقآ  مشب  تادـف  تفگ : 

کلملادبع نب  ماشه )  دیلو (  هک  دوب  يرهز  هچ  نیا  منادیمن  نم  مریمب  هآ  ار . . . .  ملیماف  دندرک  هراپ  هراپ  ار  مناردارب  دندرک  هعطق  هعطق 
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هروس دـمآ و  یم  شوهب  هرابود  تفر و  یم  شوه  زا  یه  دـیچیپ  یم  شدوخب  یه  اقآ  هک  درک ،  مومـسم  ار  اـقآ  دـیناروخ و  ترـضح  هب 
 ( 12 دناوخ ( . . .  یم  هعقاو 

ینز هنیس  هحون و 

دزیخ همطاف  لد  زا  هراپ  هراپ  دـش  نیکرهز  زا  شبلق  ادیهـشاو  ادیهـشاو  تسا  نیدـباعلا  نیز  ياـمظع  غاد  تسا  نیقی  لـها  لد  متاـم  قرغ 
ادیهشاو هنایزات  اجک و  ارهز  روپ  هناشن  دراد  وا  كاپ  رکیپ  دوب  ءارـسا  ناوراک  ربهر  دوب  الب  ماش  زا  هدرزآ  هکنآ  ادیهـشاو  ادیهـشاو  هرارش 
ادیهشاو نایمتی  بلق  رگشزاون  دش  نادیهـش  كاپ  رـس  اب  رفـسمه  نایاپب  دش  نارای  غاد  زا  شرمع  ناریو  هشوگ  هگ  نادنزب و  هگ  ادیهـشاو 

انْعَفْـشَتْساَو انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُِرقاْبلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم ،  ای  رَفْعَج  اـبَا  اـی   ( 13 ادیهشاو ( 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشِاِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا ،  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو 

مالسلا هیلع  مولعلارقاب  ترضح  تبیصم  هضور و 

بلق دش  امس  ضرا و  شمغ  زا  يراوگوس  دش  افج  رهز  زا  وچ  الوم  هتـشک  تمالـس  تسرـس  ایدهم  دش  هتـشک  تیالو  جرب  رتخا  نیمجنپ 
همطاف يدهم  دـش  نید  يالوم  نانج  يوسب  نوچ  دـش  نیمغ  ملاع  ماشه  يافج  زا  شغارچ  یب  ربق  نابرقب  ناج  شغاد  دراد ز  ناشن  هعیش 

 ( ناورم کملادـبع  نوعلم (  هفیلخ  رما  هب  و  دـندرک ،  دولآ  رهز  ار  ینیز  مریمب ،  خآ   ( 14 وا (  تبرغ  زا  کشارـس  دناشف  یم  وا  تبرت  رب 
 ، دندرک بسا  رب  راوس  رارصااب  ار  ترضح  مریمب ،  خآ  هشب ،  نآ  رب  راوس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اقآ  دیاب  دنتفگ :  دنتـشاذگ و  بسا  يور 

يوق ردقچ  رهز  نیا  هللا )  الا  هلا  ال  دلان ( ،  یم  دوخ  هب  اپ  درد  زا  اقآ  دندید ،  بلقنم  ار  اقآ  لاح  دش ،  هدایپ  اقآ  هک  تشذگن  یتعاس  کی 
يرهز هچ  رهز  نیا  هتفرگ ،  ارف  ار  ارهز  دنزرف  ندب  مامت  درد  تفر ،  یم  شوه  لاح و  زا  ندـب  درد  زا  درک و  مرو  اقآ  ندـب  مامت  هک  هدوب 

زا رگا  مرفعج ،  مرسپ ،  دندوب ،  هدرک  تیصو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ترـضح  هداد .  ناج  اقآ  دندید  هک  دیـشکن  زور  هس  هب  هک  دوب 
يارب مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ياـه  هچب  هکنیارطاـخب  دـننک . . .  يردازع  مارب  ینم  رد  جـح  ماـیا  رد  لاـس  هد  اـت  هدـب  مدرک ،  تلحر  اـیند  نیا 
بـش ره  مالـسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  دعب  قداص  ماما  دننیبن ،  کیراتار  ناشردپ  ياج  دـننکن و  یگنتلد  ناشردـپ 

یکیرات نآ  رد  اروشاع  ماـش  هک  ییاـه  هچب  نآ  يارب  زوسب  اـهلد  یلو   ( 15 دـندرک ( .  یم  نشور  ناشراوگرزب  ردـپ  قاطا  يوت  یغارچ 
 . . . . دندرک یم  اباب  اباب  دندیود و  یم  نالیغم  ياهراخ  يور  نابایب  ياه 

ینز هنیس  هحون و 

گوس رد  تسا  راز  نوزحم و  هعیـش  شمتام  رد  الیواو  هآ  الیواو ،  الیواو  اغوغ  هرابکی  دش  هنیدم  رهـش  ادعا  مومـسم  رقاب  ترـضح  دـش 
شدج نید  اب  هک  وکنآ  الیواو  هآ و  الیواو ،  الیواو  الیواو  هآ  الیواو ،  هآ  اهلد  رتخا  شوماخ  ناهج  رد  دش  تسا  راکف  اه  لد  شزوسناج 

دوب الُببرک  ردـناک  يربهر  نآ  الیواو  هآ  الیواو ،  الیواو  الیواو  هآ  الیواو  هآ  اتکی  قّالخ  رما  اب  هدومن  رونم  ملاـع  دوخ  ملع  رون  ربمیپ و ز 
زا میئازع  مرگرقاب  ترـضحرب  الیواو  هآ  الیواو ،  الیواو  الیواو  هآ  الیواو  هآ  ایند  راد  زا  تفر  الوم  غاد  اب  دوبادخ  نوخ  گنج  دهاش  دوخ 

َرَفْعَج ای  ِهللا  ِْدبَع  ابَا  ای   ( 16 الیواو (  هآ  الیواو  الیواو  الیواو  هآ  الیواو  هآ  الوم  رجه  زا  میراب  مغ  کشرـس  میئارـس  هحون  شهاکناج  غاد 
َكاْنمَّدَـقَو ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُقِداّـصلا  اَـهُّیَا  دَّمَُحم ،  َْنب 

 . هّللادنع انل  عفشاِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 
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شتآ زا  شرکیپ  بارتوب  غارچ  مشچ  یبن  بلق  هویم  دـش  هتـشک  قداص  ماما  یفطـصم  لآ  حون  دـش  هتـشک  قطان  نآرق  قح  ماکحا  يرجم 
ارهز ياه  هچب  هکنیا  رطاخب  عیقب  رد  درادن  رئاز  شتبرت  بر  ای  هچ  زا  عیفـش  ار  ملاع  قلخ  دـشاب  هک  قح  ّیلو  نآ  بآ  هدـیدرگ  متـس  رهز 

 ، دنباوخ همه  بش  ياه  همین  دندرکیم ،  يا  هداعلا  قوف  ياهراک  دنهد ،  یمـسج  یحور و  هجنکـش  رازآ و  تیذا و  رتشیب  ار  مالـسلا  هیلع 
رومام نآ  دـنروایب ،  هفالخلاراد  هب  ار  ترـضح  لاح  نامه  اب  قداص و  ماما  اقآ  لزنم  دـنزیرب  داد  روتـسد  هیلع )  هللا  ۀـنعل  یقناود (  روصنم 

نآ هب  نیعل  نآ  درب ،  یم  نیعل  نآ  شیپ  یـششوپ  چـیه  نودـب  ار  یهلا  درمریپ  نیا  هنهرب  رـس  اـب  بش ،  ياـه  همین  يراـبرد  هتخورف  دوـخ 
ار يروگنا  دنهدب ،  رهز  ار  قداص  ماما  داد  روتسد  ار ،  یقناود  روصنم  دنک  تنعل  ادخ  درک .  یم  یبدا  یبو  تنوشخ  تراسج و  ترضح 
ار ترضح  ندب  ياهتـشوگ  مامت  درک  يرتسب  ار  اقآ  هک  دوب  يرهز  هچ  نیا  مریمب  خآ  دندرک ،  مومـسم  ار  ترـضح  دندرک و  هدولآ  رهزب 
رغال و ارهز  دنزرف  مدـید  اقآ  ندـید  هب  متفر  دـیوگ :  یم  درک .  رغال  فیعـض و  ار  ناشیا  دـش و  دـب  میخو و  یلیخ  ناشلاح  و  درک ،  بآ 
ما هیرگ  یتحاران  تدش  زا  دایم  شوهب  یه  دش و  یم  شوهیب  یه  درد ،  تدش  زا  هتخیر ،  ندـب  ياهتـشوگ  مامت  هدـش  فیعـض  فیحن و 

تحاران و یلیخ  اقآ  مدـید  دـیوگ  یم  دـننزب ،  شتآ  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هناـخ  دوب  هداد  روتـسد  نیعل  روصنم  زور  کـی  تفرگ . 
نم دیـشک  شتآ  هب  ار  ما  هناخ  نیعلروصنم  هک  یتقو  دومرف :  دـیتسه ؟  تحاران  دـینک و  یم  هیرگ  ارچ  موشب  تنابرق  متفگ  تسا ،  نایرگ 

تباثا اهنآ  هب  شیتآ  ات  دنود  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  دـننک و  یم  نویـش  ادـص و  رـس و  تشحو  سرتزا  متیبلها  مدـید  مدوب  هناخ  يوت 
هب ور  تشحو  سرت و  زا  نیـسح  ياه  هچب  دـندز و  شتآ  ار  اه  همیخ  یتقو  اروشاع  زور  هک  مداتفا  نیـسح  مدـج  تیبلها  داـیب  نم  دـنکن ، 

 ( 17 نیسح ( .  مالسلا  هیلع  نیسح  نیسح  دندرک . . .  اهنابایب 

ینز هنیس  هحون و 

رد وا  رهز  دـش  هراپ  دـص  یلد  اب  ّتنج  يوس  نود  روصنم  هنیک  زا  تبقاع  دـش  هدرزآ  افج  زا  شکاپ  بلق  دـش  هتـشک  دّـمحم  لآ  قداـص 
تـسد يوررب  شرکیپ  دش  هدنمرـش  وا  نید  یب  لتاق  هدـش  برثی  ازع  كوس  مغ و  رد  دـش  هدرـسفا  نانج  رد  ارهز  بلق  رثا  دومنب  شرکیپ 

رَفْعَج َْنب  یَسُوم  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای   ( 18 دش (  هدیشاپ  نایعیش  رب  مغ  درگ  ردپ  رادازع  رفعج  یسوم  دش  هدرب  رهطا  مسج  نآ  عیقب  رد  نایعیش 
ْيَدَـی َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  ُمِظاـْکلا  اَـهُّیَا  ، 

 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشِاِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ، 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تبیصم  هضور و 

يدنس سفق  جنک  نیارد  لاچ و  هیس  كانمن و  ياج  تسا  نم  ياهبش  سنوم  ناغف  هآ و  هلان و  تسا  نم  ياوءام  نکسم و  الب  نادنز  جنک 
هدراهچ  ( 19 تسا (  نم  ياربت  مکح  ودع  دنب  زا  نتسر  امنب  مصالخ  وت  نوراه ،  سلجم  زا  بر  ای  تسا  نم  ياهمغ  ثعاب  نود  کهاش 

نادنز يدایز  تدم  عیبر و  نب  لضف  نادنز  لاس  هد  هدودـح  رفعج ،  نب  یـسیع  هرـصب  نادـنز  لاسکی  نادـنز ،  نآ  هب  نادـنز  نیا  زا  لاس 
نوراه درکن )  تیذا  ارم  دوهی  دننام  یموق  چـیه  دومرف :  ربمغیپ  نوعلم (  يدوهی  کهاش  نب  يدنـس  لیوحت  رخآوا  نیا  ییحی و  نب  لضف 

مه يدوهی  نآ  ربب .  نیب  زا  ار  وا  نک و  تیذا  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ینوت  یم  ات  هدادروتسد ،  کهاش  نب  يدنـس  هب  نیعل  دیـشر 
نودب ار  ارهز  دنزرف  ندب  تفگ :  نوراه  درک ،  دیهـش  مومـسم و  دولآ  رهز  يامرخ  دنچابار  ماما  یمـسج  یحور و  ياه  هجنکـش  زا  دـعب 
نادنز زا  يراوخ  تّفخ و  اب  لاّمح  راهچ  ار  اقآ  هزانج  دیراپسب ،  كاخب  دادغب )  یخسرف  کی  رد  شیرق (  رباقم  يولج  دیربب .  تافیرـشت 

دید ار  راب  تفخ  راب و  فسا  عضو  نیا  یتقو  نوراه  ردارب  رفعج  یبا  نب  نامیلـس  دنتـشاذگ .  اـجنآ  ار  ندـب  زور  هس  اـت  دـندروآ .  نوریب 
 ، داد روتسد   ( 20 دمآ ( .  ارهز  دنزرف  رکیپ  رانک  هنهرب  ياپ  اب  دز و  كاچ  نابیرگ  تخادنا و  شرـس  زا  ار  دوخ  همامع  دـش ،  رثاتم  یلیخ 
ربا لثم  تشگ  یم  ربو  تفر  یم  هزانج  ریز  هک  نمـشد  تسود و  ره  نکل  دننک ،  عییـشت  مارتحا  تّزع و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ارهز  هچب  ندـب 
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ياـپ ریجنز  يادـص  زوـنه  میتـفر  یم  هزاـنج  ریز  یتـقو  هخآ  دـنتفگ :  یم  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  اـقآ  دـنتفگ :  یم  درک ،  یم  هـیرگ  راـهب 
هآ الب ،  نادنز  جنکرد   ( 21 دینک ( .  نفد  میاپ  ریجنز  لغ و  نامه  اب  ارم  دوب  هدرک  تیصو  همطاف  رسپ  نوچ  دیسر ،  یم  شوگب  شکرابم 
ما همع  هفوک و  دای  هب  میرگ  بش  ياه  همین  نارگریجنز ،  ریز  رد  الیواو  هآ  اتلیواو ،  اتلیواو  الیواو  هآ  ادـخ ،  يا  مراپـس  یم  ناـج  ـالیواو 
يا الیواو  هآ  اتلیواو ،  اتلیواو  مدرک  ادـتقا  نیـسح ،  ممولظم  دـج  رب  مدرکادـف  ناج  نارگریجنز  ریز  رد  الیواو  هآ  اـتلیواو ،  اـتلیواو  بنیز 

تتاجانم دش  شومخ ،  نادنز  هشوگرد  الیواو  هآ  اتلیواو ،  اتلیواو  وت  هام  يور  نیمز ،  شقنرحـس  ات  بشما  وت  هاگلتق  الب ،  نادـنز  كاخ 
ِهللا َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  اضِّرلا  اَهُّیَا  یـسُوم  َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای   ( 22 الیواو (  هآ  اتلیواو ،  اتلیواو  تتاقالم  رب  دندمآ  تداهشزادعب 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفْشِاِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

رون دنهن  مربقب  هک  لوا  بش  رد  هدب  مهار  ُرد  زا  نارم  رود  ناگدنامرد  ءاجلم  تمرح  يا  هدب  مهانگز  یناما  طخ  هدب  مهانپ  هاش  يا  مدمآ 
نم تلصابا  دومرف :  مالسلا )  هیلع  اضر  ماما  اقآ   ( ) 23 هدب (  مه  ارم  تاجاح  هلمج  یملاع  همه  شخب  اطع  هک  يا  هدب  مهایـس  ماش  نادب 

يوت تفر  اـقآ  هگیم :  تلـصابا  نزن ،  فرح  نم  اـب  هگید  مدیـشک ،  رـس  رب  اـبع  مدـمآ  نوریب  يدـید  رگا  مور ،  یم  نوماـم  سلجم  يوت 
 : دز ادص  دش ،  هناخ  لخاد  هتخادـنا . . .  شرـس  يورار  شیابع  تسا ،  بلقنم  شلاح  مدـید  دـمآ ،  نوریب  دیـشکن  یلوط  نومام  سلجم 

متسب ار  هناخ  ِرد  هگیم :  تلصابا  مدب ،  ناج  هنابیرغ  مهاوخ  یم  نک . . .  عمج  ار  اهشرف  دنبب . . .  ار  قاتا  رد  دنبب . . .  ار  هناخ  رد  تلصابا 
یم دنلب  یه  دچیپ ،  یم  شدوخ  هب  هدیزگ  رام  صخش  لثم  اقآ  مدید  یم  مدرک ،  یم  هاگن  قاطا  يوت  مدمآ ،  یم  یهاگ  متـسب  ُقاتا  ِرد  ، 

کی مدـید  تقو  کی  مدوب ،  تحاران  هناخ -  نحـص  يوت  مدـمآ  داـتفا .  نیمز  هب  راـیتخا  یب  اـقآ  مدـید  تقو  کـی  هنیـش ،  یم  یه  هش ، 
ادص دیدمآ ! ؟  اجک  زا  امـش  مدوب ،  هتـسب  ار  رد  هک  نم  ناجاقآ  ولج ،  مدیود  دش ،  شادیپ  طایح  هشوگ  نآ  يا  هلاس   8 يا 7 -  هدازاقآ 
ارم مه  هتـسب  رد  زا  هک  هراد  تردق  هدـناسر  سوط  هب  ندز  مهب  مشچ  کی  هب  هنیدـم  زا  ارم  هک  يرداق  نآ  تساجک ؟  ماباب  تلـصابا  دز : 

 : هگیم دننک .  یم  هچ  تاقالم  تقو  رـسپ  ردـپ و  نیا  منیبب  متفر  مدـمآ :  هدازاقآ  رـس  لابند  نم  اقآ ،  هرجح  فرط  دـمآ  دـنک ،  هناخ  دراو 
هدیدن لاس  ود  ار  شنت  هراپ  شلد ،  هویم  درک  لغب  ار  داوج  شا  هچب  دش  دنلب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مدید  دش ،  هرجح  دراو  ات  تقو  کی 
شلاح اما  دمآ ،  هدازاقآ  مدـید  تقو  کی  دیـشکن  یلوط  مدرک ،  یم  هیرگ  راز  راز  هناخ  لخاد  متـشاذگ  راوید  هب  رـس  مدـمآ  هگ :  یم  ، 

 ( 24 تفر ( .  ایند  زا  ماباب  تلصابا  دز :  ادص  یتحاران ! ؟  ارچ  ناجاقآ  متفگ :  تسا .  ناشیرپ 

ینز هنیس  هحون و 

يا ناج ،  اضر  يا  ناج ،  اضر  يا  رفعج  نب  یـسوم  بلق  هراپ  ردـیح  غاب  رپرپ  لگ  يا  ناهانپ  یب  لد  هاـنپ  يا  ناـسارخ  دیهـش  يا  مالـسا 
 ، ناج اضر  يا  تدایع  نک  ام  ندرم ز  تقو  تداوج  ناج  ارهز و  ناج  ییاضرلا  یـسوم  نب  یلع  وت  ییاضترم  هشوگ  رگج  وت  ناج  اـضر 

ولهپ يارهز  ناج  هتـسخ  بلق  نیا  رب  نک  رظن  کی  ینیـسح  خرـس  نوخ  ظفاح  ینیع  ود  رون  وت  ار  یفطـصم  ناج  اضر  يا  ناج ،  اضر  يا 
ِهللا َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُداوَْجلا  ُّیِقَّتلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  رَفْعَج  ابَا  ای   ( 25 ناج ( ،  اضر  يا  ناج ،  اضر  يا  ناج ،  اضر  يا  هتسکش 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوتّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

دیما همه  میهانگ  قرغ  همئالا  داوج  اخس  اطع و  ربا  تمارک  نامسآ  باتناهج  رهم  همئالا  داوج  ادخ  دوج  رهظم  همئالا  داوج  ایربک  یلو  يا 
شنز یگناخ ،  نمشد  زا  ناما  هدوب ،  شلاس  جنپ  تسیب و  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  مریمب  خآ   ( 26 همئالا (  داوج  اهتنم  یب  تمحر  وت  یئوت 
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ادص یه  همطاف  رـسپ  تسب ،  اقآ  يورب  ار  هرجح  ِرَد  داد  رهز  ار  اقآ  یتقو  درک ،  مومـسم  ار  شرهوش  دوب ،  لضفلا  ما  نومام  هللادبع  رتخد 
نایم مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  درک .  یمن  اـنتعا  بیجناـن  نیا  یلو  هدـب  بآ  رادـقم  کـی  دزوس  یم  یگنـشت  زا  مرگج  لـضفلا  ما  دز :  یم 
فک دینیـشب و  دـیرب  تفگ :  اهزینک  هب  بیجنان  نیا  دـسرب ،  اه  هیاسمه  شوگ  هب  اقآ  هلان  يادـص  دیـسرت  لضفلا  ما  دز ،  یم  هلاـن  هرجح 
تقو کی  مالـسلا .  هیلع  همطاف  رـسپ  مولظم  اقآ ،  بیرغ  يا  دـننز ،  یم  فک  اهنیا  دـنک ،  یم  هلان  هراد  مالـسلا  هیلع  همطاـف  رـسپ  دـینزب ، 

داد روتـسد  ایآ  هداد ،  ناج  هنـشت  بلاب  اقآ  دندید  دندرک ،  زاب  ار  قاتا  رد  داد  روتـسد  لضفلا  ما  دیآ ،  یمن  هگید  اقآ  هلان  يادص  دـندید 
زا یکی  زور  کی  هدوب ،  ماب  يالاب  ندـب  زور  هس  دـنربب ،  ماب  يالاب  ار  اقآ  ندـب  هک  داد  روتـسد  هنوعلم  نیا  ریخ ،  دـننک ؟  ربخ  ار  اه  هعیش 

کی دـنا  هداد  مه  هب  ار  ناشیاهلاب  اهرتوبک  تشم  کی  دـید  هناخ ،  ماـب  فرط  درک  هاـگن  هشب ،  در  لـضفلا  ما  هناـخ  مد  زا  دـمآ  اـه  هعیش 
؟  یناد یمن  رگم  تفگ :  هیچ ؟  ماب  يـالاب  زینک  دز :  ادـص  دـمآ ،  نوریب  يزینک  دـش  او  هناـخ  ِرَد  تقو  کـی  دـنا ،  هدرک  هیاـس  ار  يزیچ 

 ( 27 تسا ( .  همئالا  داوج  ارهز  لد  هویم  ندب  ماب  يالاب  تفگ :  هن !  تفگ : 

ینز هنیس  هحون و 

زا دیهـش  یئاخـس  رحب  وت  يدوج  يایرد  وت  نادنمتـسم  يوس  یهاگن  کی  امن  یئاضرلا  نبا  وت  ناسحا  جرب  هم  یئادخ  رون  وت  همئالا  داوج 
هک تدج  دننامب  یئانشآ  رگا  تدوبن  نیلاب  هب  هرارش  تناجب  دز  نیک  رهز  رگا  یئاضق  رب  اضر  نامیا  حور  یئوت  یناوج  رد  يدش  نیک  هر 
هب ناسحا  نک ز  رظن  یئاهن  تایح  تداهـش  دـش  ارت  ایند  یتفرب ز  نوخ  رپ  بلق  ابوت  یئادـف  یتشگ  مالـسا و  ظفح  یپ  داد  ناـج  هنـشت  بل 

یلَع ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُّیِقَّنلا  يِداْهلا  اَـهُّیَا  دَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  اـی  ِنَسَْحلا  اـَبَا  اـی   ( 28 یئاطع (  ناـکوت  قحرهظم  یئوت  ناـبحم  عمج 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوتّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

فطل و رثوک و  باتفآ  وت  هّرذ و  ناهج  ود  ره  بارتوب  هنیآ  یئوت  هک  يا  یئوت  تمارک  ناسحا و  همـشچ  یئوت  تیالو  سمـش  نید  يداه 
یسابع يافلخ  همه  ادخ   ( 29 داد (  رهز  ارت  رمالا  ُتبقاع  داد  لدـع و  یب  هنیک و  ُرپ  زتعم  داوج  ماـما  نامـشچ  ود  رون  داد  لدـع و  مرک و 

هللا دـبع  یبا  راوز  هب  ار  هار  هک  دوب  نیمه  دوب ( .  ملاـظ  تنیط و  دـب  ثیبـخ و  یلیخ  درم  نیا  دـنک ،  تنعل  ار  یـسابع  لـکوتم  ًاـصوصخم 
 ، هدوب ملظ  درم  نیاردقنیا  دندز ،  مخـش  دنتخادنا و  بآ  داد  درک و  بارخ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تسب و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

نیا تسا . )  اهنآ  رت  ملاظ  نیرت و  ثیبخ  نیرتدـب و  یـسابع  هفیلخ  نیمهد  مهثبخا ، )  مهرـشاع  مالـسلا ( :  مهیلع  نینم  ؤملاریما  اقآ  لوقب 
هنیک ینمشد و  یلیخ  مالسلا  مهیلع  ارهز  ياه  هچب  مالسلا و  هیلع  یلع  لآ  اب  ًالـصا  درک ،  تیذا  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  یلیخ  بیجنان 

نآ هدیـسرن .  یـسابع  ياـفلخ  زا  مادـکچیه  رد  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  هب  وا  رـصع  رد  هک  ییاـه  یتخـس  اـهجنر و  تشاد ،  یقیمع 
رد اهتدم  ات  ار  اقآ  نآ  دمآ ،  ارماس  ترـضح  یتقو  درک ،  توعد  دوب  شتختیاپ  هک  ارماس  هب  هنیدم  زا  دنک  راوخ  تساوخ  یم  ار  ترـضح 

هیلع يداه  ماما  سدـقم  تحاس  هب  تناها  رازآ و  تیذا و  ددـص  رد  زور  بش و  داد .  لزنم  اهادـگ  ناـبیرغ و  ناـسک و  یب  يارـسناوراک 
ار اقآ  ات  تشاد  هگن  بجاح  دیعس  نادنز  سبحم  رد  تدم  کی  درکیم .  اقآ  هب  تبسن  دمآ  یم  رب  شتـسد  زا  هک  يراک  ره  دوب ،  مالـسلا 
اقآ ات  دنتخیریم  اقآ  هناخ  يوت  هنابش  دننک .  شکرجز  ار  مالـسلا  هیلع  همطاف  رـسپ  هک  دندنک  یم  اقآ  يولج  يربق  دشکب .  دهد و  هجنکش 

ار اقآ  دهدب  یحور  ياه  هجنکش  هکنیا  رطاخب  لکوتم  درک .  ینادنز  ردبرد و  دیعبت و  ار  اقآ  لاس  تسیب  دودح  دشاب ،  هتـشادن  تحارتسا 
 . دندرک دیهش  سک  یب  هنامولظم و  بیرغ و  ار  اقآ  هشب .  تحاران  ارهز  رسپ  ات  درک . . . .  یم  فراعت  اقآ  هب  دروآ و  یم  بارش  هرفس  رس 

هداز ردارب  اب  ماما  نتـشک  يارب  درک و  يدیدش  ياهدروخ  رب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  اب  زتعملا  شرـسپ  دیـسر ،  كردـب  لکوتم  هک  یتقو 
هچ مریمب  دندرک ،  دیهش  مومسم و  هنامولظم  هنابیرغ و  ار  ارهز  دنزرف  دندرک و  هدولآ  رهز  هب  ییاذغ  دندش ،  تسدمه  یسابع  دمتعم  شا 
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يارب تفرگ و  نمادـب  ار  اـباب  رـس  تداهـش  تقو  درادـن .  ار  سکچیه  نطو  زا  رود  بیرغ  رهـش  يوـت  يرگـسع  نسح  ماـما  هـب  تشذـگ 
سکع رب  البرک  راـک  نیا  یلو   ( 30 درک ( .  یم  هیرگ  هنابیرغ  دز و  كاچ  نابیرگ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  شاـباب  یـسک  یب  یمولظم و 

 . . . تفرگ نماد  هب  ار  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  رس  دمآ  رسپ  نیلاب  رس  ردپ  دش 

ینز هنیس  هحون و 

يراز و رد  قرغ  دـش  ارـس  متام  شمغ  رد  هرماس  هّللا  كرجا  هّللا ،  ۀـجحای  تیازع  رد  نایرگ  مشچ  نایعیـش  تیادـف  اهناج  یقنلا  یلع  اـی 
يدرپس ناج  نادزی  رون  يا  یقنلا  یلعای  نابیرغ  دننامب  يدرپس  ناج  نانم  يادخ  تجح  مهد  يا  هّللا  كرجا  هّللا ،  ۀجحای  دـش  اون  روش و 

هک يا  يداه  ماما  یقنلا  یلع  ای  مومسم  هدیدرگ  متـس  رهز  هب  يا  مولظم  ماما  يا  وت  يادف  ناج  هّللا  كرجا  هّللا ،  ۀجحای  نآرق  نید و  هارب 
یلَع ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُّيِرَکْـسَْعلا  ُّیِکَّزلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع ،  َْنب  َنَسَح  ای  دَّمَُحم  ابَا  ای  هّللا  كرجا  هّللا ،  ۀـجحای  يداتف  اپ  زا  نیک  رهز  زا 

 . هّللادنع انل  عفشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشتْساَو  انْهَّجََوتّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تبیصم  هضور و 

نینم ؤم  هرمز  هب  مرک  زا  يرظن  نک  نیقی  لها  رورس  یقنلا  یلع  روپ  يرکـسع  نسح  ای  ادخ  هار  هتـشک  يرکـسع  نسح  ای  افج  رهز  دیهش 
ادخ هدوب ،  هلاس  مالسلا 28  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مریمب ،   ( 31 يرکـسع (  نسح  ای  اه  اـط و  هجیتن  نید  اـیند و  ربهر  ازج  زور  عیفش 

شنیعل رـسپ  روج ،  کی  لکوتم  دندرک ،  تیذا  ار  مالـسلا  مهیلع  ارهز  ياه  هچب  دـندرک و  ملظ  ردـقچ  هک  ار  یـسابع  يافلخ  دـنک  تنعل 
هـس تموکح  اب  فداصم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمامارـصع  مه ، . . .  دمتعم  رگید ،  روج  هّللا  اب  يدـتهم  روج ،  کی  ّزتعملا 
هـس نیا  هیحان  زا  راوگرزب  نآ  دنک ،  دایز  ار  ناش  همه  باذع  نآ  هب  نآ  ره  ادخ  هک  دمتعملا  يدتهملا ،  ّزتعملا ،  متفگ :  هک  دوب  توغاط 

ناشیگدنز تماما و  نارود  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دیدن .  هک  اهنادنز  اه و  تناها  اهرازآ و  اه و  هجنکش  اهمتـس و  هچ  ملاظ 
يوت ینوت  یم  ات  دوب  هتفگ  فیصو  نب  حلاص  نادنز  سیئر  هب  هدرب ،  یم  رسب  اهنادنز  يوت  هشیمه  تخس و  ياهراشف  رظن و  تحت  هشیمه 

و دوب ،  هدرک  ترـضح  رازآ  هجنکـش و  صوصخم  رومام  رفن  ود  مه  حلاص  ریگب .  تخـس  نک و  گنت  ارهز  دنزرف  هب  ار  یگدـنز  نادـنز 
زا هچ  ره  هجنکـش  زا  مه  اـهنآ  تسا و  صاخـشا  نیرت  نشخ  دارفا و  نیرت  ثیبـخ  ریرحن  نادـنز  رد  مه  یتدـم  کـی  تفرگ ،  یم  تخس 

ادـخ مسرت  یم  سرتب ،  ادـخ  زا  نکن  تیذا  ار  ارهز  ياـه  هچب  ردـقنیا  تفگ :  یم  شنز  هچ  ره  دـنداد .  یم  ماـجنا  دـمآ  یم  رب  ناشتـسد 
هک مزادـنا  یم  شحو  غاب  يوت  ار  امـش  ماما  زورما  تفگ :  یم  درک و  یم  جـل  درک و  یمن  شوگ  بیجنان  نآ  یلو  دروایب ،  ترـس  ییالب 

شورخ هیرگ و  هتفرگ ،  ار  مالـسلا  هیلع  ارهز  دـنزرف  رود  تاناویح  ماـمت  دـید  درک ،  ار  راـک  نیا  یتقو  دوش .  هدـنرد  تاـناویح  كاروخ 
نب یلع  نادنز  رد  تدم  کی  نیزح ،  نب  یلع  نادنز  رد  تدم  کی  اقآ  دـنراذگ . .  یم  ترـضح  ياهمدـق  يور  تروص  دـمآ و  شوخ 
هچب دندوب  هدادروتسد  وا  هب  دوب و  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  دوب و  راوخناوخ  محر  یب  دارفا  زا  مه  نآ  هک  شاتوا 
ارهز دنزرف  دوشن ،  هجوتم  یسک  هک  يزومرم  روطب  نیعل  دمتعم  و  هدب ،  یهاوخ  یم  يرازآ  هجنکش و  روج  ره  ار  مالـسلا  هیلع  ارهز  ياه 
هیلع يرکـسع  نسح  ماـما  هک  دوـب  هتفرگ  ار  ترـضح  تردـق  ماـمت  هک  دوـب  يرهز  هچ  نیا  مناد  یمن  مریمب  درک .  مومـسم  داد و  رهز  ار 

 ( 32 هداد ( . . .  ناجاقآ  دندید  تقو  کی  هکنیا  ات  دمآ  یم  شوهب  دش و  یم  شوهیب  یه  مالسلا 

ینز هنیس  هحون و 

وا درک  افج  رهز  نآ  دوب  يرهز  هچ  مناد  یمن  نم  نسحلا  نبای  اپ  هب  ات  رس  متس  رهز  زا  تخوس  نسحلا  نبایافجزا  مومـسموت  ياباب  تشگ 
بلق اهنت  هن  دش  نسحلا  نبای  ازع  نیز  دش  ارـس  متام  یملاع  دمتعم  يافج  رهز  زا  هتـشک  دـش  يرکـسع  نسحلا  نبای  ادـج  شنازیزع  زا  ار 
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حبص و رهب  يرابیم  کشا  مادم  شناناوجون  ُنیسح  غاد  زا  کیل  نسحلا  نبای  رجام  نیا  رد  عمـش  نوچ  یتخوس  رادغاد  شیازع  رد  تکاپ 
َفَلَْخلاَو ِنَسَْحلا  َّیِصَو  ای   ( 33 نسحلا (  نبای  اه  همیخ  يوسبدـماک  نامز  نآ  ینک  یم  نینوخ  لای  حانجلاوذ و  دای  هاگ  نسحلا  نبای  اسم 

ِهللا َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَوانَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  اـی  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  ُّيِدـْهَْملا  ُرَظَْتنُْملا  ُِمئاـْقلا  اَـهُّیَا  َۀَّجُْحلا 
 . ِهللا َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو 

نامز ماما  قارف 

ملاع دیـشروخ  اهاش  هدیـسر  بلرب  تناقـشاع  ياهناج  یئاجک  نسحلا  نبای  اهاط  لآ  سمـش  يا  یئاجک  نسحلا  نب  ای  ارهز  مشچ  رون  يا 
وت رجه  لد  نیا  ردنا  وت  یک  ات  یئاجک  نسحلا  نبای  ار  ناقـشاع  بایرد  مراکف  لد  دش  نوخ  یهاگن  تمحرم  زا  یئاجک  نسحلا  نبای  ارآ 

یحور يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  تبیغ  نامز  رد  ام  فیاظو  زا  یکی   ( 34 یئاجک (  نسحلا  نبای  اهناج  هدیسر  بلرب  لمحت  ار 
هب قایتشا  یتسود و  ياه  هناشن  زا  یکی  راک  نیا  تسا و  ندش  نایرگ  مومغم و  مومهم و  ترضح  نآ  قارف  رد  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  و 
 ، دشوج یم  درد  تدش  زا  شلدو  تسا  ضیرم  هک  دشاب  یـسک  لثم  دـیاب  قوش  تدـش  زا  ترـضح  نآ  يارب  هیرگ  تسا ،  ترـضح  نآ 

دوش نایرگ  دیآ و  درد  هب  ام  رطاخب  شلد  سکره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  دینک ،  دایز  دوخ  لد  رد  ار  ماما  هب  تفلاو  سنُا 
دوخ تسین ،  شرامش  لباق  هک  دشک  یم  هدیـشک و  اهتیبصم  هچ  هک  نامز  ماما  يارب  مریمب  دوش .  یم  داش  شلدام  تاقالم  اب  گرم  تقو 

مالسلا و اهیلع  ارهز  ترضح  شزیزع  رتخد  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهتبیصم  يارب  ِْفیِرَّشلا  ُهُجَرَف  یلاعَت  ُهَِّللَا  ّلْجَع  نامز  ماما 
دّج رب  هک  يراـبمغ  زوسناـج و  ياهتبیـصم  يارب  و  دـنا .  هدـش  حورجم  دیهـش و  هتـشک و  مالـسا  هار  رد  هـک  ییادـخ  نادرم  هـمه  هـمئا و 

 . دنک یمن  سحو  سمل  كرد و  جع )  نامز (  ماما  لثم  ار  هعجاف  نیا  قمع  سک  چیه  هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شراوگرزب 
رد تخادنا و  ریخات  ار  امش  نم و  نیب  هنامز  رگا  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زوس  رگج  زادگناج و  بئاصم  دای  هب  ترـضح  نآ 

هیرگ هبدن و  بش  ات  حبص  زا  منک و  یم  هیرگ  امش  كان  درد  ياهتبیصم  دای  هب  بش  زور و  ره  الاح  اما  منک  يرای  ار  امش  مدوبن  نامز  نآ 
دعس رمع  هک  ار  یتعاس  تقو و  نآ  منک ،  یمن  شومارف  ادج  ای  منک ،  یم  هیرگ  تیارب  نوخ  ضوع  رد  دوش  مامت  مکـشا  رگا  منک و  یم 

ریت جامآ  ار  امش  نینزان  ندب  دندرک و  هلمح  امشب  همه  و  دوشدراو ،  نیـسح  مرح  مایخ  هب  بآدیراذگن  داد :  روتـسد  شرکـشل  هب  نولعم 
تندـب رب  مخز  غاد  دـندرک و  حورجم  ار  امـش  ندـب  يا  هحلـسا  اب  مادـکره  دـندرک و  هرـصاحم  ار  امـش  وس  ره  زاو  دـنداد  رارق  اـه  هزینو 

 ( 35 دنتشاذگ ( . 

ینز هنیس  هحون و 

مبور وت  هار  كاخ  هژم  اب  تیاسر  ِدَق  نابرقب  يا  تسا  نوخ  يایرد  وترجهز  لد  تیادـف  ار  دوخ  ناج  منک  ات  تیادـص  لد  زا  بشره  منز 
 ( 36 یئاجک (  رد  تلایخ  رد  لد  مدشاب  یئاجک  رد  تلامجرب  نم  مقشاع  تیانع  نک  تمحرم  زا  میوس 

لسوت ياعد 

انالْوَمَو انَدِّیَس  ای  ِۀَمْحَّرلا  َماِما  ای  ِهللا  َلوُسَر  ای  ِمِساْقلا  َابَا  ای  ِِهلآَو ،  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  دَّمَُحم  ِۀَمْحَّرلا  ِِّیبَن  َکِِّیبَِنب  َْکَیِلا  ُهَّجََوتَاَو  َُکلَاْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
َنینِمْؤُْملا َریمَا  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای  ِهللا .  َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا 

 ، اِنتاجاح ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِبلاط ،  یبَا  َْنب  َِّیلَع  ای 
اْنلَّسََوتَو انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  اِنتالُومَو  انَتَدِّیَـس  ای  ِلوُسَّرلا ،  ِْنیَع  َةَُّرق  ای  دَّمَُحم  َْتِنب  ای  ُءارْهَّزلا  َۀَمِطاف  ای  ِهللا .  َْدنِع  اَنل  ْعَفِْـشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای 

ِلوُسَر َْنب  اَی  یبَتْجُمْلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَح  ای  دَّمَُحم  ابَا  ای  ِهللا .  َْدنِع  اَنل  یعَفِْـشا  ِهللا  َْدنِع  ًۀَهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  ِكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  ِِکب 
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ِهللا َدـْنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  اـی  ِهللا ، 
انْهَّجََوت ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  ُدـیهَّشلا  اَـهُّیَا  ٍِّیلَع ،  َْنب  َْنیَـسُح  اـی  ِهللاِدـْبَع  اـبَا  اـی  ِهللا .  َدـْنِع  اـَنل  ْعَفِْـشا 

ای ِْنیَـسُْحلا ،  َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای  ِهللا .  َْدنِع  اَنل  ْعَفِْـشا  ِهللا  َدـْنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو 
ْيَدَی َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا ،  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  َنیدـِباْعلا  َْنیَز 
انَدِّیَـس ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُِرقاْبلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم ،  ای  رَفْعَج  ابَا  ای  ِهللا .  َدـْنِع  اَنل  ْعَفِْـشا  ِهللا  َدـْنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ، 

ای ِهللا  ِْدبَع  ابَا  ای  ِهللا .  َْدنِع  اَنل  ْعَفِْـشا  ِهللا  َدـْنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا ،  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو 
ِهللا َیِلا  َِکب  اـْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  اـنْهَّجََوت  اـّنِا  اـنالْوَمَو  انَدِّیَـس  اـی  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  اـی  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَـی  ُقِداّـصلا  اَـهُّیَا  دَّمَُحم ،  َْنب  َرَفْعَج 

ای ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُمِظاْکلا  اَهُّیَا  رَفْعَج ،  َْنب  یَـسُوم  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای  ِهللا ،  َدـْنِع  اَنل  ْعَفِْـشا  ِهللا .  َدـْنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو 
اَنل ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح 

اْنلَّسََوتَو انْعَفْشتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  اضِّرلا  اَهُّیَا  یـسُوم  َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای  ِهللا .  َْدنِع 
َْنب اَی  ُداوَْجلا  ُّیِقَّتلا  اَهُّیَا  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  رَفْعَج  ابَا  ای  ِهللا .  َدـْنِع  اَنل  ْعَفِْـشا  ِهللا  َدـْنِع  ًاهیجَو  ای  اـِنتاجاح ،  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیِلا  َکـِب 
َْدنِع ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح ،  ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر 

انْهَّجََوت ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُّیِقَّنلا  يِداْهلا  اَهُّیَا  دَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلا  َابَا  ای  ِهللا .  َْدنِع  اَنل  ْعَفِْـشا  ِهللا 
اَهُّیَا ٍِّیلَع ،  َْنب  َنَسَح  ای  دَّمَُحم  ابَا  ای  ِهللا .  َدـْنِع  اَنل  ْعَفِْـشا  ِهللا  َدـْنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اـْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو 
ْيَدَی َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُّيِرَکْـسَْعلا  ُّیِکَّزلا 

یلَع ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  ُّيِدْهَْملا  ُرَظَْتنُْملا  ُِمئاْقلا  اَهُّیَا  َۀَّجُْحلا  َفَلَْخلاَو  ِنَسَْحلا  َّیِصَو  ای  ِهللا .  َْدنِع  اَنل  ْعَفِْشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح 
ای ِهللا .  َدـْنِع  اَنل  ْعَفِْـشا  ِهللا  َدـْنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیِلا  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِا  انالْوَمَو  انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ 

اوُعَفْشاَف ِهللا ،  َیِلا  ْمُِکب  ُْتعَفْشَتْساَو  ِهللا ،  َیِلا  ْمُِکب  ُْتلَّسََوتَو  ِهللا ،  َیِلا  یتَجاحَو  يْرقَف  ِمْوَِیل  یتَّدُعَو  یتَِّمئَا  ْمُِکب  ُتْهَّجََوت  ّینِا  َِّیلاوَمَو  یتَداس 
ای یئاجَر  ِهللا  َْدنِع  اُونوُکَف  ِهللا ،  َنِم  ًةاَجن  وُجْرَا  ْمُِکبْرُِقبَو .  ْمُکِّبُِحبَو  ِهللا  َیِلا  یتَلیـسَو  ْمُکَّنِاَف  ِهللا ،  َْدنِع  یبُونُذ  ْنِم  ینوُذِْقنَتْـساَو  ِهللا ،  َدـْنِع  یل 

 . َنیَملاْعلا َّبَر  َنیمآ  َنیرِخْالاَو .  َنیلَّوالا  َنِم  ْمِهیِملاظ  ِهللا  َءادْعَا  ُهللا  َنََعلَو  َنیعَمْجَا  ْمِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا ،  َءاِیلْوَا  ای  یتَداس 

اهتشون یپ 

عیاقو  589 نویعلاـالج 2 .   ( 2 س )  همطاـف (  ترـضح  هراـبرد  ترـضح  نآ  ياـیاصوو  یناگدـنز  باـب   75  ، 74 نویلاــالج 1 .   ( 1
 : رعش اروشاعزور 6 )  عیاقو  ج 2  ترضح 5 )  نآ  تداهـش  تیفیک  ج 1 ،  نویعلا ،  لـالج   ( 4 تیبلها 25 .  همانگوس  تداهشرادعب 3 ) 

ناتسوب لبلب  نویعلاـالج ج 1 ،  همانگوس 8 )  تمـسق  هیمطافلا  تامارک  نویعلا ج 1  ءـالج   ( 7  ، 37 ج 2 ،  البرک ،  ياـه  همغن  باـتکزا 
ماما همانیگدنز  خیراوت  خسان   ( 10 ص 141 .  يدهم ج 2 .  ترضح  ناتسوب  لبلب  نویعلاالج ج 1 ،   ( 9 ص 141 .  يدهم ج 2 .  ترضح 

یناگدنز نویعلاءالج ج 2   ( 12 جالبرک 1 ص 71 .  ياـه  همغن  يدهم ج 3 ص 216 11 )  ترضح  ناتسوب  لبلبو  مالسلا  هیلع  نیـسح 
حرش نویعلاـالج ج 2  ص 146 15 )  جـالبرک 2  همغن   ( 14 ص 158 .  يالبرک ج 2  ياـه  همغن   ( 13 داجس .  ماما  ترضح  تداهـشو 

 ) ترضح نآ  تداهش  تمسق  نویعلاالج ج 2   ( 17 جالبرک 2 ص 165 .  ياه  همغن   ( 16 ع )  رقاب (  ماما  ترضح (  نآ  تیـصوو  تافو 
یسوم ترضحنآرب (  هدراو  ياهمتس  شخب  نویعلا ج  ءالج   ( 20 تبحم 145 .  هناوید   ( 19 تبحم ص 140 .  ناوید   ( 18 قداص )  ماما 

نوـیعلا ج 2 ءـالج  قشع 210 24 )  ياـه  هلـال   ( 23 مالـسلا 152 .  مهیلع  تیبلها  هماـنگوس  نایبلا 335 22 )  جاـهنم   ( 21 رفعج )  نـب 
نرارد هنیآ   ( 26 184 ع )  اضر (  ماـما  زا  ییاهناتـساد  ج 3/126 25 )  جع )  يدـهم (  ناتـسوب  لبلب  ع )  اضر (  ماما  تداهـشو  تالاوحا 

 . جالبرک 1 ص 136 ياه  همغن  يدهم ج 3ص 212 28 )  ترضح  ناتسوب  لبلب  ترضح -  نآ  تداهش  نویعلاالج ج 2   ( 27  . 134 رون
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نویعلا ءالج   ( 32  . 144 ج 1 ،  البرک ،  ياه  همغنزا  رعش :  راوگرزب 31 )  نآ  تداهش  نویعلا ج 2  ءالج  رون 140 30 )  ناراد  هنیآ   ( 29
عیاقولا  ( 35 ص 90 .  تبحم ،  ياه  هلال  ناوید  ج 3 ص 181 34 )  البرک ،  ياه  همغن  زا  رعـش :  ترضح 33 )  نآ  تداهش  تمسق  ج 2 

 . ص 78 تبحم ،  ياهال  ناوید   ( 36 ص 301 .  ثداوحلاو ج 3 ، 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com
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هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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